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Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa  
www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei 
merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)

Pääikkuna
Huomautus: Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot 
tai asetukset eivät välttämättä ole saatavilla käytössäsi 
olevassa Cisco Jabber for Mac -versiossa. 

1. Tilasanoma 6. Ääniviestit

2. Haku- tai soittopalkki 7. Kokoukset

3. Yhteyshenkilöt 8. Mukautetut ryhmät

4. Keskustelut 9. Puhelinasetukset

5. Äskettäin käytetyt 

Käytä tietokonetta puheluihin 
Cisco Jabber for Macissa voit valita, haluatko vastaanottaa 
puhelut tietokoneeseen vai puhelimeen. 

Tee näin
1. Avaa pääikkunassa Puhelinasetukset-valikko. 
2. Valitse haluamasi asetus. 

Puhelimen lisälaitteiden määrittäminen 
Voit vaihtaa asiakassovelluksen käyttämää mikrofonia tai 
kaiutinta, jos käytettävissä on vähintään yksi puhelinlisälaite. 

Tee näin
1. Avaa pääikkunassa Puhelinasetukset-valikko.
2. Valitse Käytä tietokonetta puheluihin. Näkyviin tulevat 

nykyiset puhelinlisälaitteet. 

3. Voit muuttaa puhelinlisälaitteita valitsemalla Ääni-/
videoasetukset.... Voit myös testata laitteiden äänen. 

Asiakassovelluksen mukauttaminen 
Voit mukauttaa Cisco Jabber -asiakassovelluksen toimintaa 
määrittämällä haluamasi asetukset. 

Tee näin
1. Valitse Jabber > Asetukset. 
2. Tee haluamasi valinnat. 

Soitonsiirto 
Jotta puhelut eivät jää vastaamatta, kun et ole työpöydän 
ääressä, voit siirtää puhelut toiseen numeroon. 

Tee näin
1. Avaa pääikkunassa Puhelinasetukset-valikko. 
2. Valitse Soitonsiirto: ja valitse asetus käytettävissä 

olevasta luettelosta. 

Tarkista uudet ääniviestit
Voit kuunnella ääniviestejä ja poistaa niitä. 

Tee näin
1. Valitse pääikkunassa Ääniviestit-välilehti. 
2. Valitse toistokuvake ääniviestien kuuntelemiseksi.
3. Voit poistaa ääniviestisi napsauttamalla ääniviestiä hiiren 

oikeanpuoleisella painikkeella ja valitsemalla Poista.

Ääniviestien välittäminen eteenpäin
Voit myös lähettää viestejä edelleen ja nauhoittaa oman 
viestisi liitettäväksi edelleenlähetetyn viestin mukana. 

Tee näin
1. Valitse pääikkunassa Ääniviesti-välilehti.
2. Napsauta ääniviestiä hiiren oikeanpuoleisella 

painikkeella ja valitse viestin välittäminen.
3. Valitse Tallenna oman viestin tallentamiseksi 

ääniviestiin liitettäväksi.
4. Lisää yhteyshenkilöitä ja valitse Lähetä.

Neuvottelun aloittaminen
Voit aloittaa neuvottelupuhelun yhteyshenkilöidesi kanssa 
helposti. 

Tee näin
1. Valitse ainakin kaksi yhteyshenkilöä tai 

yhteyshenkilöryhmän otsikko Yhteyshenkilöt-
välilehdestä. 

2. Napsauta soittokuvaketta. 
3. Lisää muut osallistujat. 
4. Päivitä ryhmäkeskustelun aihe. 
5. Valitse Kutsu. 
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Yhteistyö yhteyshenkilöiden kanssa 

Kun keskustelet yhteyshenkilön kanssa, voit 

 x jakaa näytön 
 x aloittaa kokouksen yhteistyökokoushuoneessa 
 x näyttää tai piilottaa osallistujaluettelon 
 x soittaa puhelun 

WebEx-kokouksen aloittaminen 
Voit aloittaa WebEx-kokouksen toisen käyttäjän kanssa 
suoraan keskusteluikkunasta ajoittamatta kokousta ensin 
kalenterissa. 

Tee näin
1. Valitse keskusteluikkunassa Lisää-kuvake. 
2. Valitse Tapaa nyt. 

Keskusteluasetukset 

Keskustelussa voit 
 x lähettää näyttökuvan 
 x lähettää tiedoston 
 x lisätä hymiön 
 x muokata fonttia 
 x muokata fontin väriä 
 x lisätä osallistujia ja luoda ryhmäkeskustelun 
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Aloittaa ryhmäkeskustelun 
Aloittaa helposti ryhmäkeskustelun yhteyshenkilöidesi 
kanssa. 

Tee näin
1. Valitse yhteystieto Yhteystiedot-välilehdestä. 
2. Valitse hiiren kakkospainikkeen valikosta Aloita 

ryhmäkeskustelu. 
3. Lisää muut osallistujat Henkilöt-kenttään. 
4. Anna ryhmäkeskustelun aihe. 
5. Valitse Kutsu. 

Lisää ulkoisia yhteyshenkilöitä 
Kun keskustelet yhteyshenkilön kanssa, voit 
puhelunhallinnan avulla lisätä hänet yhteystietoluetteloon. 

Tee näin
1. Valitse Yhteyshenkilöt ja sitten Uusi yhteyshenkilö. 
2. Lisää yhteystiedolle pikaviestiosoite. 
3. Lisää näyttönimi, joka tulee näkyviin 

yhteystietoluetteloon. 
4. Valitse ryhmä, johon lisäät yhteystiedon. 
5. Valitse Lisää. 

Lisää hakemistoryhmä. 
Lisää ryhmiä organisaation hakemistosta yhteystietoihin. 

Tee näin
1. Valitse Yhteystiedot ja sitten Uusi hakemistoryhmä. 
2. Lisää hakemistoryhmä. 
3. Valitse Lisää. 


